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255/2017
Lag
om ändring av 65 § i naturvårdslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 65 §, sådan den lyder i lagarna 1587/2009 och
1259/2014, som följer:
65 §
Bedömning av projekt och planer
Om ett projekt eller en plan antingen i sig eller i samverkan med andra projekt eller planer sannolikt betydligt försämrar de naturvärden i ett område som statsrådet föreslagit för
nätverket Natura 2000 eller som redan införlivats i nätverket, för vars skydd området har
införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura 2000, ska den som genomför projektet eller gör upp planen på behörigt sätt bedöma dessa konsekvenser. Detsamma gäller
ett sådant projekt eller en sådan plan utanför området som sannolikt har betydande skadliga verkningar som når området.
Den myndighet som beviljar tillståndet eller godkänner planen ska utöva tillsyn över att
den bedömning som avses i 1 mom. görs. Myndigheten ska begära utlåtande om bedömningen av närings-, trafik- och miljöcentralen och av den som förvaltar området. Om närings-, trafik- och miljöcentralen själv är den som planerar eller genomför projektet, fattar
miljöministeriet beslut om vilken annan närings-, trafik- och miljöcentral som ska ge utlåtandet. I ett beslut av miljöministeriet får ändring inte sökas särskilt genom besvär.
Det utlåtande som avses i 2 mom. ska ges utan dröjsmål och senast inom sex månader
från det att en begäran om utlåtande har getts in till närings-, trafik- och miljöcentralen eller centralen fått del av ett beslut av miljöministeriet enligt 2 mom.
Om ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning enligt 3 kap. i lagen om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) tillämpas på projektet, ska en bedömning enligt 1 mom. vid behov göras i samband med det förfarandet. Kontaktmyndigheten enligt
den lagen ska i den motiverade slutsatsen enligt 23 § ta in de utlåtanden av närings-, trafikoch miljöcentralen och innehavaren av naturskyddsområdet som avses i 2 mom.
————
Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.
Om den lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) som gällde när
denna lag trädde i kraft tillämpas på ett projekt, ska de bestämmelser som gällde vid
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ikraftträdandet tillämpas på konsekvensbedömningen av sådana områden inom projektet
som föreslagits för eller införlivats i nätverket Natura 2000.
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